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NIEUWSBRIEF
woensdag 7 november 2018

VANUIT OBS DE IEMENHOF
ZWEMMEN
Voor alle duidelijkheid nog een keer het rooster voor de natte gymles:
11.00 uur
Groep 5
13.15 uur
Groep 4
11.30 uur
Groep 6
13.45 uur
Groep 3
12.45 uur
Groep 8
14.15 uur
Groep 7
Bovenstaand rooster houdt in dat de kinderen van groep 7 dit jaar tot 14.45 uur zwemmen.
Ze kunnen daarna zelfstandig naar huis gaan. De kinderen van groep 3 zwemmen tot 14.15 uur. Die zullen rond
14.30 uur aangekleed zijn en kunnen, indien wenselijk, rechtstreeks van het zwembad worden gehaald. De kinderen
van groep 4 zijn, in tegenstelling tot vorig jaar, gewoon bij school om 14.30 uur. Zij zwemmen namelijk op een eerder
tijdstip.

VOLLEYBAL
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen op woensdag 7 en 14 november volleybaltraining in
de sporthal. Dit ter voorbereiding op het volleybaltoernooi op woensdag 21 november.

PROJECT ‘FEESTEN’
Gisteren zijn de beide cursusleidsters van Cedin bij ons in alle groepen op bezoek geweest om te zien
hoe het in de praktijk gaat met de opgedane kennis over thematisch werken. De beide dames waren erg
tevreden over hetgeen ze hebben gezien. Een compliment voor onze leerkrachten dus!
Dinsdag 4 december staat het tweede klassenbezoek op de planning.

INLOOPAVOND
Het was gisteravond gezellig druk tijdens de inloopavond. We mochten heel veel ouders, opa’s en
oma’s en zelfs enkele oud-leerlingen verwelkomen. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen ‘de
bezoekers’ de school lieten zien. Daarnaast werd er ‘flink gewerkt’ in de groepen. We willen u langs
deze weg bedanken voor uw komst naar de inloopavond.

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Vanmorgen konden de kinderen aanschikken voor het Nationaal Schoolontbijt. Er werd weer flink
ontbeten en blijkbaar smaakte alles prima! Op deze manier willen we het belang van een goed ontbijt
weer bij u en onze leerlingen onder de aandacht brengen. We hopen dat het mag leiden tot een
dagelijks goed ontbijt.

SINT MAARTEN
Dorpsbelangen Schoonebeek geeft het advies om op zaterdag 10 november Sint Maarten te
vieren. Het is en blijft uw keuze wanneer u uw kinderen Sint Maarten laat vieren. We
besteden als school natuurlijk ook aandacht aan Sint Maarten. Er zijn prachtige lampionnen
gemaakt en de kinderen van groep 1 en 2 gaan aanstaande vrijdagmorgen naar d’ Olde Beke
om daar de bewoners te laten genieten van een aantal mooie Sint Maarten liedjes.

NIEUWSBRIEF
FIETS VEILIG
Als deelnemer van het Drents Veiligheidslabel kunnen we ons aanmelden voor diverse projecten met betrekking tot
de verkeersveiligheid. Eén van deze projecten is ‘Fiets veilig’. Een project voor de hogere groepen dat gaat over hoe
je veilig naar school kunt fietsen. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen volgende week dinsdag dit project
aangeboden. Na een half uur theorie gaan ze naar een simulator en kunnen ze ervaren wat automobilisten zien
tijdens hun rit naar het werk, en dan vooral in de (vroege, donkere) ochtenduren. Het lijkt ons een zinvol project
voor deze groepen en we wensen ze alvast heel veel plezier en hopen daarbij dat ze heel veel mogen leren.

VOOR DE KALENDER…..
Het duurt nog wel even, maar op verzoek van de ouderraad toch maar alvast de volgende
mededeling: Op dinsdag 18 december gaan we in de groepen 1 t/m 4 kerstbakjes maken!
Houdt u deze ochtend vrij?

BELANGRIJKE DATA
07-11: Nationaal schoolontbijt
De volgende ouders staan op de lijst voor onze
10-11: Viering Sint Maarten in Schoonebeek
oud papieractie van 7 december aanstaande:
11-11: Sint Maarten
M. Klein – R. Knuppe – R. Post – W.H.R. Fietje
We verwachten deze ouders om 18.00 uur bij
13-11: Groep 7 – 8 ‘Fiets veilig’
het gemeentehuis
15-11: Duitse les voor de groepen 5 t/m 8
Bij
verhindering
voor
vervanging zorgen en melden bij
17-11: Landelijk intocht Sinterklaas
Bert
Lammerse:
06-31761262
19-11: Vergadering OR en MR
21-11: Volleybaltoernooi
24-11: Sinterklaasintocht in Schoonebeek om 17.00 uur met lichtjesparade en vliegerpresentatie
29-11: Duitse les voor de groepen 1 t/m 4
30-11: Opening Voorschool OBS Iemenhof

VANUIT VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
LAMPION LOPEN
Aankomende vrijdag (9 november) gaan alle kinderen van de voorschool lampion lopen,
bij d’ Olde Beke. Zouden jullie de kinderen een Sint Maarten stokje mee willen geven?

OPEN DAG VILLA VROLIJK EN VOORSCHOOL OBS IEMENHOF
Vrijdag 30 november zetten we tussen 14.30 en 17.00 uur van beide locaties de deuren open. U bent van harte
welkom. (zie flyer hieronder)
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Impressie van het thema ‘Feesten’
Groep 4
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Groep 6:
De aftrap is geweest. Groep zes had de hele dag al een verdachte tas in de klas staan. Een cadeautas met
een strik erop. Die mochten we openmaken. Er zat een cadeautje in wat ingepakt was met Sint en
Kerstpapier. Ook zat er confetti in de tas. Wat is er aan de hand?
Waar heeft dit mee te maken? We hebben het cadeautje geopend
en er zat een oude videoband in. Deze hebben we gauw bekeken
op een ouderwetse televisie, waar de videoband in paste. Daar was
een optocht op te zien. Allemaal kinderen die verkleed in de
optocht lopen. Hebben de kids goed gekeken? Juf Angela liep als
klein meisje mee met de optocht. Waarom kijken we deze video?
Wat zag je allemaal? Ja hoor, we gaan het hebben over feest! Van
nu tot de kerstvakantie. Welke feestjes kunnen we vieren? Wat
willen we leren? We hebben besloten om met het feestje van Sint
Maarten te beginnen. Daar hebben we een lampion voor nodig… Laten we die maar gaan maken dan.
Kunnen we allemaal een eigen versie maken? Ja hoor, de één maakt
een lampion met poezen, de ander met een Halloween smaakje en zo
komt er van alles voorbij!
Hoe leuk zou het zijn om je eigen verzonnen liedje aan de deur te
kunnen zingen? Die hebben we ook maar bedacht! Zijn we klaar voor
het feestje van Sint Maarten? Ik denk het wel, we leggen deze week de
laatste hand aan de lampion, dan kan die gebruikt worden in het
weekend!

Groep 3:

